
 

 

Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente às 

instruções contidas neste manual! 

Plastificadora com  

Bomba de Vácuo 127 ou 220V 

Parabéns, você acaba de adquirir um produto 

tecnológico e inovador totalmente desenvolvido pela 

Biotron. As Plastificadoras com Bomba de Vácuo são 

equipamentos utilizados por profissionais da área 

odontológica, especializados em próteses. Além de 

apresentar um design inovador e portátil, o qual oferece 

mais comodidade ao profissional, este produto possibilita 

a realização de moldes com as placas de sua 

preferência, as quais apresentam diferentes materiais, 

formatos e espessuras.   
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III. Defeitos ou danos causados porqueda 
do aparelho, negligência, acidentes e 
descarga elétrica. 

IV. Desgaste natural das partes, peças e 
componentes.  

6. Para reparar o seu equipamento em garantia, leve-
o ao local onde foi realizada a aquisição ou entre 
em contato com a Biotron. Nesta oportunidade 
você deverá ter em mãos a Nota Fiscal de compra 
para o pronto atendimento. As peças trocadas 
terão a garantia restante de acordo com a Nota 
Fiscal da compra, ou de 90 dias caso falte um mês 
ou menos para término da garantia de um ano.   
 

7. Transporte e deslocamento: Despesas com 
deslocamento do produto, envio por correio ou 
transportadora, bem como os riscos e seguro para 
remessa do produto para conserto são de 
responsabilidade do usuário. O produto deverá ser 
devidamente embalado e enviado à Biotron, junto 
com uma cópia da Nota Fiscal ou documento 
correlato que comprove a data de aquisição do 
produto. Para informações complementares, envie 
um email para suporte@biotron.com.br ou entre 
em contato pelo telefone (35) 3471-7800.   

 
 

8. Outras informações: Para dúvidas, sugestões e 

novas dicas não deixem de acessar o nosso site: 
www.biotron.com.br onde você encontra estas e 

muitas outras informações importantes, além de 
conhecer a nossa linha completa de produtos e 
várias outras facilidades que representam a nossa 
filosofia: qualidade, tecnologia e inovação que são 
estrategicamente desenvolvidos visando o seu 
conforto, economia e praticidade.   
    

 
Santa Rita do Sapucaí – MG - 37540-000 

CNPJ 08.979.861/0001-75 
55 – (35) 3471-7800 

www.biotron.com.br 
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TERMO DE GARANTIA 
 

Este certificado garante que o produtofabricado 
pela Biotron foi testado e encontra-se em perfeito estado 
de utilização. Garante ao proprietário serviço de reparo ou 
assistência técnica ao produto caso este apresente defeito 
de fabricação ou mau funcionamento, conforme condições 
abaixo: 

1. Produto desta garantia: Plastificadora com 
Bomba de Vácuo.  

2. Prazo de garantia: 1 ano contado à partir da data 
de aquisição, especificada na Nota Fiscal de 
compra.  

3. Cobertura: O serviço de garantia cobre os custos 
de mão de obra e reposição de peças que 
apresentem defeitos de fabricação. Não estão 
cobertos os custos de substituição de peças que 
apresentem desgaste mecânico natural.  

4. Abrangência: A Biotron garante o equipamento 
Plastificadora com Bomba de Vácuo contra 
defeitos de material e mão de obra, desde que o 
equipamento seja utilizado em condições 
adequadas de uso e seja operado de acordo com 
as especificações do manual técnico de 
instruções.  

5. Itens excluídos da garantia: Esta garantia não 
cobre:  

I. Defeitos ou danos resultantes de uso do 
Equipamento de outro modo que não o 
especificado no respectivo Manual do 
Usuário; 

II. Defeitos ou danos decorrentes de 
reparo, desmonte, testes, instalações, 
alterações, ou qualquer tipo de 
modificação realizada por pessoas ou 
assistências técnicas não autorizadas 
pela Biotron;  

III. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer 
outro dano causado às superfícies 
plásticas em razão de uso diverso do 
especificado no Manual do Usuário; 
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REV00 

http://www.biotron.com.br/


 

1. Especificações Técnicas 

 

Tensão de alimentação 
(Voltagem única) 

127V ou 220V 

Potência de Consumo Média de 750W 

Potência de Aquecimento 450W 

Potência de Vácuo 800W 

Base PSAI 4mm de alto impacto 

Dimensões 19,64 x22,67 x 32,93 cm 

Peso 3,5Kg 

 

2. Partes e peças 

 

Figura 1 - Partes plastificadora 

 

1 Cabeçote da resistência  

2 Suporte para placas 

3 Chave On/Off 

4 Base 

5 Porta fusível 

6 Cabo de alimentação 

7 PushButton de acionamento da sucção 

8 Pino de suporte 
 

Tabela2 - Partes plastificadora 
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3. Funcionamento 

 

 Verifique qual o modelo de Plastificadora com Bomba 

de Vácuo foi adquirido e ligue na rede elétrica (127V ou 

220V).  

 Atenção: Como este não é um produto bivolt, o 

acionamento do produto em uma rede elétrica 

diferente da especificada pode danificar o 

produto e comprometer a sua segurança! 

 Verifique se o suporte está suspenso, ou seja, acima da 

base. Posicione, então, o molde na base e a placa 

dentro do suporte da plastificadora. 

 Ligue a Chave On/Off para que a resistência comece a 

aquecer. Ao ligar esta chave, automaticamente uma 

lâmpada amarela dentro dessa chave é acesa. 

 Insira a placa específica no suporte e eleve-o até ficar 

abaixo da resistência. 

 Observação:Como há diversos tipos de 

materiais, formatos e espessuras utilizados na 

confecção das placas para plastificadoras a 

vácuo, aconselha-se que haja uma monitoração 

constante do aquecimento da placa até chegar 

ao ponto ideal de plastificação. 

 Quando a placa atingir o ponto ideal de plastificação, 

desça o suporte até a base, para que este pressione o 

pushbutton para ativar a sucção.  

 Aconselha-se a monitoração da sucção, de modo que 

quando a placa aderir ao formato do molde o processo 

de plastificação estará completo. Quando isto ocorrer, 

eleve o suporte para uma posição acima da base, 

desativando a sucção. 

 Aconselha-se desligar a Chave On/Off ao final de cada 

processo, desde que não haja nenhuma outra 

plastificação em seguida, para não gastar energia 

elétrica desnecessariamente. Ao final de cada 

processo, é interessante manter o suporte suspenso 

acima da base. 

 Observação: Enquanto a Chave On/Off se 

encontrar na posição de ligada, a resistência 
ficará aquecendo, pois este produto não possui 

controle de temperatura. 
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4. Observações finais 

 

 Para um melhor desempenho da Plastificadora 

com Bomba de Vácuo, é aconselhável que o 

produto seja instalado em um local arejado, com 

baixa umidade e sem calor excessivo. 

  É aconselhável que o produto seja instalado 

sob uma bancada ou sob uma mesa fixa. 

 É aconselhável que haja um dispositivo de 

proteção contra sobrecorrentes, por exemplo, 

um disjunto bipolar, de modo que quando houver 

alguma falha anômala ou curto circuito, as fases 

de alimentação do produto sejam 

desconectadas. 

 Desaconselha-se a utilização de benjamins para 

utilizar outros dispositivos na mesma tomada da 

plastificadora. 

 Como especificado no item 3, aconselha-se o 

desacionamento da chave Aquecimento quando 

o produto não for mais utilizado para economizar 

energia. 

 Depois de ligar o produto, não coloque a mão 

sobre a parte de metal próxima a resistência, 

esta parte do produto também aquece 

juntamente com o suporte para placas que 

também aquece! 

 Para realizar os processos, é aconselhável 

manipular o suporte somente pelas partes 

plásticas inseridas neste dispositivo.  Por ser 

formado por um material metálico, é possível 

que após o aquecimento da placa esta parte do 

produto também aqueça a uma temperatura que 

possa machucar a mão do operador. 

 Este produto não possui controle de 

temperatura, enquanto a Chave On/Off estiver 

na posição “On” a resistência irá aquecer 

indeterminadamente. 
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